
CENTRALNE REGATY OTWARCIA SEZONU SENIORÓW I JUNIORÓW 
 
 
 
1.  TERMIN I MIEJSCE 

Regaty odbędą się w dniach 1-2 maja 2021 r. w Poznaniu na torze regatowym Malta. Tor w tych regatach przewidziany jest do jednoczesnego 
startu 8 osad. 
 

2. KIEROWNICTWO I ORGANIZACJA REGAT 
Organizator WZTW Poznań pod nadzorem merytorycznym PZTW. Komisję Sędziów powołuje PZTW. 

Sędzia Główny - Franciszek Kamiński 
Z-ca Sędziego Głównego - Adam Krupiński 
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego - Aleksander Daniel 
Starszy Sekretarz - Natalia Kabala 
Starszy Sędzia Komisji Kontroli - Agata Chrustowska 
Przedstawiciel Kolegium Sędziów - Paweł Bruź 
Przedstawiciel PZTW - Adam Korol 

 
3.  PROGRAM REGAT 

         1 maja – SOBOTA – rano i po południu 
1. 2- KJ/KJM kontrolny  8. 1x MJM  
2. 1x KJ kontrolny  9. 2- KA/KB kontrolny 
3. 2- MJ/MJM kontrolny  10. 1x KA/KB kontrolny 
4. 1x MJ kontrolny  11. 2- MA/MB kontrolny 
5. 1x KJL   12. 1x MA/MB kontrolny 
6. 1x MJL   13. 1x KL/KBL kontrolny 
7. 1x KJM   14. 1x ML/MBL kontrolny 

 

· Wyścigi w konkurencjach juniorek i juniorów rozgrywane będą systemem: w sobotę - rano przedbiegi, po południu finały, w niedzielę – rano i po południu dalszy 
ciąg finałów tych konkurencji. Osady do poszczególnych przedbiegów w konkurencjach juniorek i juniorów zostaną rozstawione przez Trenera Kadry Juniorów 
na podstawie Centralnych Kontrolnych Regat Jesiennych 2020  i konsultacji juniorów. Do popołudniowych finałów w sobotę załogi awansować będą wg 
następujących wariantów: 
Wariant 1. Mniej niż osiem przedbiegów. Do pierwszego finału awansują zwycięzcy przedbiegów. Finał A zostaje uzupełniony przez osady, które uzyskały kolejne 
najlepsze czasy. W kolejnych finałach zawodnicy rozstawieni zostają wg uzyskanych czasów. 
Wariant 2. Osiem przedbiegów. Do finału awansują zwycięzcy przedbiegów. W kolejnych finałach zawodnicy rozstawieni zostają wg uzyskanych czasów. 
Wariant 3. Więcej niż osiem przedbiegów. Spośród wszystkich zwycięzców przedbiegów, sześć osad z najlepszymi czasami zakwalifikuje się do finału A. Pozostali 
zwycięzcy przedbiegów wystartują w finale B. Wolne miejsca w finale B uzupełnione zostaną przez osady posiadające kolejne najlepsze czasy z przedbiegów. W 
kolejnych finałach zawodnicy rozstawieni zostają wg uzyskanych czasów. 

· Po każdej serii finałów następować będzie wymiana dwóch ostatnich osad w danym finale z dwoma pierwszymi z finału niższego. Wymiana ostatniej osady z 
finału wyższego z pierwszą osadą z finału niższego następuje automatycznie, natomiast ewentualna zamiana przedostatniej osady z finału wyższego z drugą z 
finału niższego następuje po porównaniu czasów. 

· W konkurencjach seniorek i seniorów rano i po południu rozgrywane będą finały. Do pierwszych finałów seniorów w sobotę rano osady rozstawione zostaną 
przez Trenerów Kadry Narodowej poszczególnych grup treningowych na podstawie wyników regat krajowych i międzynarodowych w 2020 roku. Po porannych 
finałach może nastąpić wymiana połowy osad w poszczególnych finałach z czterema pierwszymi finału niższego, po porównaniu osiągniętych rezultatów. Cztery 
osady, które osiągnęły najlepsze rezultaty wśród ośmiu porównywanych  wystartują  w popołudniowym wyższym finale. W przypadku zgłoszenia do najniższego 
finału tylko dwóch, trzech czy czterech załóg, to porównanie rezultatów nastąpi pomiędzy nimi, a dwoma, trzema czy czterema ostatnimi osadami finału 
wyższego. 

· W przypadku zgłoszenia 9, 17, 25, 33 osad to w przedostatnim finale wystartuje 7 załóg, a w ostatnim 2 załogi i dalej system kwalifikacji będzie identyczny jak 
wyżej. 

· We wszystkich kategoriach osady, które nie zostały rozstawione przez Trenerów Kadry zostaną rozlosowane w ostatnich kolejnych finałach. 
 

2 maja – NIEDZIELA - rano 
1b. 2- KJ/KJM kontrolny 11c. 2- MA/MB  
2b. 1x KJ kontrolny 12c. 1x MA/MB  
3b. 2- MJ/MJM kontrolny 13c. 1x KL/KBL  
4b. 1x MJ kontrolny 14c. 1x ML/MBL  
5b. 1x KJL  15. 2x KA/KB kontrolny 
6b. 1x MJL  16. 4- KA/KB kontrolny 
7b. 1x KJM  17. 2x MA/MB kontrolny 
8b. 1x MJM  18. 4- MA/MB kontrolny 
9c. 2- KA/KB  19. 2x KL/KBL kontrolny 
10c. 1x KA/KB  20. 2x ML/MBL kontrolny 

 
                  2 maja – NIEDZIELA po południu 

1c. 2- KJ kontrolny 11d. 2- MA/MB  
2c. 1x KJ kontrolny 12d. 1x MA/MB  
3c. 2-  MJ kontrolny 13d. 1x KL/KBL  
4c. 1x MJ kontrolny 14d. 1x ML/MBL  
5c. 1x KJL  21. 2x  KA/KB  kontrolny 
6c. 1x MJL  22. 4- KA/KB kontrolny 



7c. 1x KJM  23. 2x MA/MB kontrolny 
8c. 1x MJM  24. 4- MA/MB kontrolny 
9d. 2- KA/KB  25. 2x KL/KBL kontrolny 
10d. 1x KA/KB  26. 2x ML/MBL kontrolny 

 
· We wszystkich konkurencjach rano i po południu rozegrane zostaną finały. 
· We wszystkich konkurencjach 1x i 2- osady rozstawione zostaną wg kolejności z pierwszego dnia regat przy zachowaniu zasad zamiany osad 

pomiędzy kolejnymi finałami z pierwszego dnia regat. 
· Załogi w konkurencjach 1x i 2- zachowują ciągłość zgłoszenia z pierwszego dnia regat. 
· W konkurencjach 1x i 2- seniorek i seniorów osady pozostające w rywalizacji po wycofaniu zawodniczek i zawodników startujących drugiego dnia 

w wyścigach kontrolnych w 2x i 4-, zostaną odpowiednio przesunięte w górę klasyfikacji poszczególnych finałów. 
· W biegach kontrolnych seniorów w 2x i 4- wystartują osady zaproponowane przez trenerów kadry młodzieżowej na podstawie selekcji i testów 

trenerskich oraz inne osady stworzone przez trenerów klubowych. 
· W  przypadku zgłoszenia w danym biegu więcej  niż  ośmiu osad rozegrane zostaną dwa lub więcej  równoległych finałów,  a podziału  na 

poszczególne biegi dokonają trenerzy kadry młodzieżowej. 
· W przypadku zmiany składów osobowych załóg 2x KL/KLB oraz 2x ML/MBL po południu drugiego dnia regat obowiązuje waga poszczególnych 

zawodników z porannego ważenia. 
 

Uwaga:  PZTW apeluje do klubów, aby do wyścigów juniorów, w tych regatach wystawiać tylko załogi zaawansowane technicznie. 
  
4.  WARUNKI UCZESTNICTWA  

4.1. Obowiązek startu w wyścigach kontrolnych mają zawodniczki i zawodnicy ubiegający się o start w reprezentacji Polski młodzieżowej i juniorów. 
4.2. Wyścigi kontrolne rozgrywane będą wg zasad kwalifikacji dla poszczególnych grup szkoleniowych. 
 

5. ZGŁOSZENIA DO REGAT 
5.1. Zgłoszenia do regat należy dokonać na stronie www.wioslarstwo.poznan.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.04.2021 r. do godz. 

24.00.   
5.2. W tym samym terminie należy dokonać wpłaty wpisowego za każdą zgłoszoną do startu osobę zgodnie z WIS 2021 „Postanowienia ogólne” na konto 

PZTW. Brak wpłaty wpisowego w wyznaczonym terminie spowoduje nieumieszczenie osady na listach startowych z dalszymi konsekwencjami. Wpisowe 
za start wszystkich zawodniczek i zawodników w 1x i 2- pokrywają zainteresowane kluby!!! W drugim dniu regat za start w wyścigach kontrolnych 2x 
KA/KB, 2x KL/KBL, 2x MA/MB, 2x ML/MBL oraz 4- KA/KB i 4- MA/MB wpisowe nie obowiązuje. 

5.3. Każdy z klubów zobowiązany jest do podania na początku zebrania delegatów jednego przedstawiciela (delegata) i tylko on ma prawo do 
występowania w jego imieniu we wszystkich sprawach do organizatorów i komisji sędziowskiej; dokonywania wszelkich zmian, odbioru 
programów i wyników, wnoszenia protestów, prezentacji dokumentów zawodników i inne. 

5.4. Lista zgłoszonych osad zostanie umieszczona na stronie internetowej www.wioslarstwo.poznan.pl w dniu 28.04.2021 r.  
 

6. INFORMACJE DODATKOWE 
6.1. Wycofania i zmiany w składzie osad można dokonywać na stronie www.wioslarstwo.poznan.pl do 3 godzin przed zebraniem delegatów w dniu 

30.04.2021 r. Po tym terminie wszelkie wycofania osad obłożone zostaną karą regulaminową zgodnie z WIS 2021 „Postanowienia ogólne.” 
6.2.  Zebranie delegatów odbędzie się online na kanale YouTube Fundacji Wielkopolskie Wioślarstwo w dniu 30.04.2021 r. o godz. 17.00.  
6.3.  Zgłoszenie do biegów kontrolnych 2xKA/KB, 2x KL/KBL, 2x MA/MB, 2x ML/MBL oraz 4- KA/KB i 4- MA/MB drugiego dnia regat należy dokonać w systemie 

zgłoszeniowym lub w uzasadnionych przypadkach braku dostępu, mailem na adres adrian.moczulski@wioslarstwo.poznan.pl najpóźniej do 1 godziny 
po ostatnim starcie pierwszego dnia regat. 

6.4. Program ostateczny przedbiegów wywieszony będzie na stronie internetowej www.wioslarstwo.poznan.pl 2 godz. po zakończeniu zebrania delegatów. 
6.5. Zebranie sędziów odbędzie się w dniu 1.05.2021 r. o godz. 8.00 na mecie w sali audiowizualnej toru regatowego Malta. 
6.6. Zapotrzebowanie na noclegi należy przesłać w terminie do dnia 23.04.2021 r. na adres: ala.lagoda@wioslarstwo.poznan.pl - WZTW Poznań  

ul. Reymonta 35, 60-791 Poznań. 
 

Uwaga!   
Zgodnie z Wioślarskim Regulaminem Sportowym (pkt. 5.4) zawodnik uczestniczący w regatach, pod karą niedopuszczenia do startu, musi posiadać 
aktualną licencję oraz aktualne zaświadczenie lekarskie, stwierdzające jego zdolność do startu, wystawione wyłącznie przez lekarza specjalistę 
medycyny sportowej. 
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Poznań, 1-2 maja 2021 r. 

Centralne Kontrolne Otwarcia Sezonu Seniorów i Juniorów 
 

    20.04.2021  
 

 

 
 

1. Organizatorem zawodów jest Polski Związek Towarzystw Wioślarskim. Realizatorem technicznym 
zawodów Fundacja Wielkopolskie Wioślarstwo. 

 
2. Zebranie delegatów odbędzie się jedynie w formie online jako transmisja internetowa na kanałach: 

- YouTube @Fundacja Wielkopolskie Wioślarstwo 
- Facebook @Fundacja Wielkopolskie Wioślarstwo 

 
3. Każdy z uczestników zobowiązany jest dostarczyć wypełnione oświadczenie o stanie zdrowia (do 

pobrania ze strony zgłoszeń i wyników prowadzonej przez Fundację Wielkopolskie Wioślarstwo) 
mailowo na adres covid@rowing.poznan.pl do dnia 29.04.2021 r. do godz. 23:59. 
Niedostarczenie oświadczenia w wyżej wymienionym terminie będzie skutkowało bezwzględnym 
wykluczeniem uczestnika z udziału w zawodach. 

 

4. Każdy z delegatów zobowiązany jest dostarczyć wypełnione oświadczenie zobligowaniu się do 
reprezentowania drużyny/klubu na zawodach (do pobrania ze strony zgłoszeń i wyników 
prowadzonej przez Fundację Wielkopolskie Wioślarstwo) mailowo na adres  
covid@rowing.poznan.pl do dnia 29.04.2021 r. do godz. 23:59. 
Niedostarczenie oświadczenia w wyżej wymienionym terminie będzie skutkowało bezwzględnym 
wykluczeniem drużyny z udziału w zawodach. 

 

5. Biuro zawodów nie będzie funkcjonowało w formie stacjonarnej. Kontakt z biurem zawodów 
możliwy jest jedynie mailowo pod adresem: ala.lagoda@wioslarstwo.poznan.pl 

 

6. Biuro informacji nie będzie funkcjonowało w formie stacjonarnej. Wszystkie informacje/wyniki/listy 
startowe będą dostępne online na stronie http://wyniki.wioslarstwo.poznan.pl oraz w aplikacji 
mobilnej na iOS oraz Android: FWW (Fundacja Wielkopolskie Wioślarstwo). 

 
7. Możliwe jest jedynie spożywanie posiłków w miejscach i lokalach gastronomicznych do tego 

przeznaczonych. 
 

8. Każdy z uczestników zawodów jest zobowiązany przebywać w wydzielonej strefie oraz korzystać z 
przydzielonego pomostu dopływowego/odpływowego – szczegóły dostępne w dokumencie 
„Podział klubów – strefy zawodnicze”. 

 
9. Każdy z uczestników jest zobligowany bezwzględnie zasłaniać usta i nos przy pomocy maseczki 

ochronnej na całym terenie zawodów. 
 

10. Jakiekolwiek niestosowanie się do powyższych zasad będzie skutkowało (1) nałożeniem ostrzeżenia 
na drużynę. Dalsze niestosowanie się do zasad oznacza (2) bezwzględne wykluczenie drużyny z 
możliwości udziału w zawodach ze skutkiem natychmiastowym. 
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Poznań, 1-2 maja 2021 r. 

Centralne Kontrolne Regaty Otwarcia Sezonu Seniorów i Juniorów 
Regulamin w zakresie regulacji sanitarnych podczas wydarzenia  

 
 

 
I. Zakres obejmowania 

1. Przestrzenny: 
Poniższe zasady obowiązują na całym terenie zawodów, czyli: 
• obszarze zastrzeżonym tylko dla akredytowanych uczestników 
• torze wodnym oraz kanale powrotnym, 
• wieży startowej, 
• wieży wyrównania, 
• pomostach startowych. 

2. Czasowy: 
Poniższe zasady obowiązują wszystkie osoby podróżujące w związku z przedmiotowymi zawodami od czasu  
przyjazdu do miasta do czasu wyjazdu z toru – nawet podczas treningów poza wyznaczonym zakresem godzinowym. 

 
II. Zasady ogólne 

1. Możliwe jest jedynie spożywanie posiłków w miejscach i lokalach gastronomicznych do tego przeznaczonych. 
2. Zawodnicy i ekipa wspierająca nie mogą uczestniczyć w regatach w przypadku wystąpienia jakichkolwiek symptomów, 

które można powiązać z chorobą COVID-19. Nie mogą oni wejść na teren zawodów, muszą zostać odizolowani i 
stosować się do poleceń lekarza. Ma to zastosowanie również do wszystkich osób mających osobisty kontakt z osobą 
mającą symptomy związane z COVID-19. 

3. Wszyscy uczestnicy zawodów muszą wypełnić ankietę dot. stanu zdrowia i udzielić rzetelnej informacji dotyczącej 
ewentualnego ryzyka. Delegat drużyny jest zobowiązany dostarczyć podpisane i wypełnione ankiety do Organizatora 
do dnia 29.04.2021 r. do godz. 23:59 

4. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek symptomów podczas wydarzenia lub 14 dni po wyjeździe, delegat drużyny 
jest zobowiązany do poinformowania Organizatora drogą e-mailową na adres covid@rowing.poznan.pl 

5. W przypadku potwierdzonej infekcji COVID-19 w ciągu lub do 14 dni po wydarzeniu, Organizator zobowiązuje się do 
poinformowania        wszystkich        wolontariuszy,        pracowników        oraz        uczestników         zawodów. Delegat 
drużyny jest osobą kontaktową poszczególnych drużyn. 

6. Powszechnymi objawami COVID-19 są: wysoka gorączka, suchy kaszel, ból gardła, zaburzenia węchu, nieregularny lub 
płytki oddech. 

7. Noszenie maski zakrywającej usta i nos jest obowiązkowe podczas całego wydarzenia – od momentu opuszczenia 
łodzi wioślarskiej. Organizator zaleca noszenie masek ochronnych nawet poza torem. 

8. Wszyscy muszą bezwzględnie zachować dystans minimum 1,5 m do innych osób na terenie zawodów. 
9. Wszyscy są zobowiązani do przestrzegania zasad higieny osobistej wliczając w to regularną dezynfekcję rąk zgodnie z 

zaleceniami na dystrybutorach środków dezynfekcyjnych. 
10. W przypadku rażącego naruszenia niniejszego planu, Organizator zastrzegają sobie prawo do odwołania akredytacji i 

wydalenia uczestnika z terenu zawodów. 
11. Aby zredukować liczbę punktów kontaktu, drzwi pozostaną otwarte podczas całego wydarzenia z wyłączeniem drzwi 

do toalety, pomieszczenia ważenia zawodników oraz drzwi ewakuacyjnych. 
12. Poniższe miejsca użytku publicznego będą regularnie czyszczone i dezynfekowane: 

• uchwyty drzwi, 
• poręcze, 
• włączniki do świateł, 
• inne uchwyty (np. dystrybutory do wody). 

 
III. Przepisy specjalne 

1. Warunki udziału w zawodach: 
a) Bezwzględnie należy dostarczyć mailowo na adres covid@rowing.poznan.pl oświadczenie zawodnika o stanie 

zdrowia (do pobrania ze strony zgłoszeń i wyników) do dnia 29.04.2021 do godz. 23:59. Późniejsze oświadczenia 
nie będą weryfikowane, a zawodnicy nie zostaną dopuszczeni do udziału w zawodach. 

b) Bezwzględnie należy dostarczyć mailowo na adres covid@rowing.poznan.pl oświadczenie delegata klubu (do 
pobrania ze strony zgłoszeń i wyników) do dnia 29.04.2021 do godz. 23:59. Niedostarczenie podpisanego 
oświadczenia w wyżej wymienionym terminie będzie skutkowało wykluczeniem klubu z udziału w zawodach. 

c) Należy umieścić na nadgarstku opaskę dostarczoną przez Organizatora w sposób trwały i uniemożliwiający jej 
zdjęcie podczas trwania zawodów. Brak opaski będzie skutkował niewpuszczeniem uczestnika na teren zawodów. 
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2. Biuro zawodów: 
a) Z biurem zawodów można się skontaktować wyłącznie mailowo: ala.lagoda@wioslarstwo.poznan.pl 
b) Biuro zawodów nie funkcjonuje w formie stacjonarnej. 

3. Biuro informacji: 
a) Biuro informacji nie funkcjonuje w formie stacjonarnej podczas zawodów. 
b) Numery startowe można pobrać bezpośrednio z namiotu przy pomostach. 
c) Wszelkie informacje/listy startowe/wyniki publikowane są online na stronie internetowej:  

http://wyniki.wioslarstwo.poznan.pl oraz w aplikacji mobilnej na iOS oraz Android: FWW (Fundacja Wielkopolskie 
Wioślarstwo) 

d) Dezynfekcja rąk i noszenie masek ochronnych jest wymagane podczas przebywania w biurze informacji. 
4. Hangary i stelaże na łodzie: 

a) Wszelkie gromadzenie się zawodników w hangarach i przy stelażach jest zabronione. 
b) Wszystkie stelaże na łodzie zostaną rozmieszczone na całej możliwej powierzchni toru. 
c) Regularne inspekcje będą przeprowadzane w celu weryfikacji zachowania dystansu. 

5. Waga zawodników: 
a) Podczas ważenia, tylko jeden zawodnik może przebywać w strefie ważenia. 
b) Strefa oczekiwania będzie oddzielona ścianką w celu zapewnienia odpowiedniego dystansu. 
c) Biurko oraz inny sprzęt będą dezynfekowane na początku każdej zmiany. 
d) Wszystkie uchwyty muszą być dezynfekowane po każdym użyciu przez obsługę wagi. 

6. Urządzenia sanitarne: 
a) Przebieralnie oraz prysznice mogą pozostać nieczynne podczas całego wydarzenia – w zależności od bieżących 

przepisów i rozwoju sytuacji epidemicznej. 
b) Toalety będą czyszczone i dezynfekowane w regularnych odstępach czasu (co 2 godz.) 

7. Pomosty: 
a) Kluby  zostały  przydzielone  do  korzystania  z  poszczególnych  pomostów.  Szczegóły  podziału  w  dokumencie 

„Podział klubów – strefy zawodnicze” 
b) Liczba osób przebywających na pomostach w danym czasie będzie ograniczona w celu zapewnienia dystansu. 
c) Członkowie Komisji Kontroli będą zarządzać przestrzeganiem niniejszych zasad. Każdy musi się bezwzględnie 

stosować do ich instrukcji. 
d) Maseczka ochronna może być zdjęta jedynie na łodzi, podczas gdy łódź jest na wodzie. 

8. Łodzie motorowe 
a) Transport dodatkowych osób jest zabroniony. 
b) Kierowca motorówki jest zobowiązany do dezynfekcji koła kierownicy oraz lewara przepustnicy na początku 

swojej zmiany. 
c) Kierowca motorówki jest zobowiązany do dezynfekcji flag, dzwona i uchwytu na dokumenty po każdej zmianie 

sędziego. Megafony muszą być również dezynfekowane. 
9. System pomiaru czasu i instalacje: 

a) Biurka zespołu pomiaru czasu oraz międzyczasów będą rozlokowane w odstępach w celu zapewnienia dystansu. 
b) Urządzenia wprowadzania danych będą dezynfekowane po każdej zmianie osoby obsługującej. 

10. Catering: 
a) Możliwe jest jedynie spożywanie posiłków w miejscach i lokalach gastronomicznych do tego przeznaczonych. 
b) Wprowadza się limit osób przebywających w miejscu dystrybucji żywności – zgodnie z bieżącymi przepisami 

prawa. 
c) Dezynfekcja rąk za pomocą środków dostarczonych przez Organizatora jest obowiązkowa przy wejściu i wyjściu z 

punktu żywienia. 
d) Samoobsługa  nie  jest  dozwolona  podczas  nakładania  posiłków.  Pojemniki  z  żywnością są  zapakowane  i 

odseparowane od uczestników wydarzenia. 
e) Przestrzeganie minimalnego dystansu społecznego musi zostać zachowane przy stołach. Oznacza to, że krzesła 

zostaną odpowiednio rozstawione. W praktyce trzeba unikać siedzenia na przylegających do siebie miejscach. 
11. Start: 

a) Trzymacze łodzi 
Wejście na pomosty startowe będzie się odbywało pojedynczo wg przydzielonych pasm wody. Zejście będzie się 
obywało pojedynczo w odwrotnej kolejności. Noszenie maseczki jest obowiązkowe przez cały czas. 

b) Starter i wyrównujący 
Co do zasady, noszenie maseczki jest obowiązkowe dla startera. Jednakże maseczka może być zdejmowana 
podczas mówienia w celu polepszenia komunikacji. Sędziowie muszą przestrzegać zasad dystansu społecznego. 

mailto:ala.lagoda@wioslarstwo.poznan.pl
http://wyniki.wioslarstwo.poznan.pl/


Kolegium Sędziów 

Zasady dotyczące Centralnych Kontrolnych Regat Otwarcia Sezonu 

Seniorów i Juniorów w Poznaniu 

1. Kluby sporządzą listy zawodników z terminem ważności badań lekarskich 
oraz wskazaniem przez kogo zostały wystawione,  potwierdzone przez 
trenera prowadzącego zawodnika. Listy zostaną dostarczone przy pomocy 
poczty elektronicznej na regaty@wioslarstwo.poznan.pl 

2. Imienna lista delegatów z numerami telefonów zostanie dostarczona 
pocztą elektroniczną na adres regaty@wioslarstwo.poznan.pl w terminie 
1 godziny po zakończeniu zebrania delegatów. 

3. Sekretariat zawodów będzie działał wyłącznie w trybie elektronicznym. 
Wszelkie informacje należy kierować pocztą mailową na adres  
regaty@wioslarstwo.poznan.pl   

4. Organizator zapewni dodatkowych pracowników ochrony do kontroli 
przestrzegania przez uczestników krajowych przepisów sanitarnych oraz 
zapewni możliwość egzekwowania kar administracyjnych. 

mailto:regaty@wioslarstwo.poznan.pl
mailto:regaty@wioslarstwo.poznan.pl
mailto:regaty@wioslarstwo.poznan.pl


D D M M 

 

Fundacja Wielkopolskie Wioślarstwo 
ul. Władysława Reymonta 35 
60-791 Poznań 

 
 

 

ANKIETA COVID-19 
uczestnik niepełnoletni 

 

Poznań, dnia / / 
 

 

Zakreśl wybraną odpowiedź zgodnie ze stanem faktycznym za pomocą krzyżyka „x” 
 

Imię nazwisko opiekuna 
 

PESEL opiekuna 
 
 

Imię nazwisko dziecka 
 

PESEL dziecka 
 

1. Czy w okresie ostatnich 14 dni przebywaliście Państwo/któryś z 
domowników za granicą w rejonach transmisji korona wirusa? 

 
2. Czy w okresie ostatnich 14 dni mieliście Państwo kontakt z osobą, u 

której potwierdzono zakażenie wirusem SARS Cov-2? 
 

3. Czy w okresie ostatnich 14 dni mieliście Państwo kontakt z osobą, która 
przebywała w rejonach transmisji korona wirusa? 

 
4. Czy jesteście Państwo lub któryś z domowników objęci nadzorem 

epidemiologicznym (kwarantanną)? 
 

5. Czy obecnie u Państwa lub u któregoś z domowników występują objawy 
infekcji (gorączka, kaszel, wysypka, bóle mięśni, bóle gardła, inne 
nietypowe)? 

 
6. Czy w ostatnich 2 tygodniach występowały u Państwa lub u któregoś z 

domowników wyżej wymienione objawy? 
 
 

……………………………………………… 
podpis opiekuna 

Tak Nie 

Tak Nie 

Tak Nie 

Tak Nie 

Tak Nie 

Tak Nie 

R R R R 

 

 

           

 

 

           

 



D D M M 

 

Fundacja Wielkopolskie Wioślarstwo 
ul. Władysława Reymonta 35 
60-791 Poznań 

 
 

 

 

ANKIETA COVID-19 dla uczestników zawodów wioślarskich 
 

Poznań, dnia / / 
 

 

 
Imię nazwisko 

 
PESEL 

 
 

1. Czy w okresie ostatnich 14 dni przebywał/a Pan(i) lub któryś z 
domowników za granicą w rejonach transmisji korona wirusa? 

 
2. Czy w okresie ostatnich 14 dni miał/a Pan(i) kontakt z osobą, u 

której potwierdzono zakażenie wirusem SARS Cov-2? 
 

3. Czy w okresie ostatnich 14 dni miał/a Pan(i) kontakt z osobą, 
która przebywała w rejonach transmisji korona wirusa? 

 
4. Czy jest Pan(i) lub któryś z domowników objęci nadzorem 

epidemiologicznym (kwarantanną)? 
 

5. Czy obecnie u Pan(i) lub u któregoś z domowników występują 
objawy infekcji (gorączka, kaszel, wysypka, bóle mięśni, bóle 
gardła, inne nietypowe)? 

 
6. Czy w ostatnich 2 tygodniach występowały u Pan(i) lub u 

któregoś z domowników wyżej wymienione objawy? 
 
 

Zakreśl wybraną odpowiedź zgodnie ze stanem faktycznym za pomocą krzyżyka „x” 
 
 
 

……………………………………………… 
podpis uczestnika 

Tak Nie 

Tak Nie 

Tak Nie 

Tak Nie 

Tak Nie 

Tak Nie 

R R R R 

 

 

           

 



Oświadczenie delegata drużyny/klubu 
 

 

 
Nazwa drużyny/klubu  

Imię i nazwisko delegata  

Numer telefonu delegata  

Adres e-mail delegata  

Liczba zawodników w drużynie 
(uwzględniając rezerwowych) 

 

Liczba osób dodatkowych 
(trenerzy, itp.) 

 

Adres e-mail klubu  

Adres drużyny podczas 
zawodów (zakwaterowanie) 

 

 
o Akceptuję, aby być jedynym punktem kontaktowym pomiędzy 

Organizatorem, a drużyną w sprawach związanych z COVID-19 podczas 
zawodów. 

 
o Deklaruję, że upewnię się, że członkowie mojej drużyny będą przestrzegali 

przedstawionego Planu Ochrony przeciwko COVID-19. 
 
o Przyjmuję do wiadomości i akceptuję, że te przepisy jedynie minimalizują 

ryzyko infekcji oraz że ani Organizator nie ponosi odpowiedzialności za 
potencjalną infekcje. 

 
o Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku łamania obowiązujących 

przepisów, zgłoszone przeze mnie osady zostaną wykluczone z zawodów. 
 
o Deklaruje, że zobowiązuję się do przekazania pakietów startowych/kartek 

żywieniowych i wszelkich niezbędnych do udziału w zawodach elementów 
dostarczonych przez Organizatora, jedynie zawodnikom z klubu, który 
reprezentuje, którzy prawidłowo wypełnili ankietę dot. stanu zdrowia. 

 
o Zgadzam się na zbieranie i przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie 

z RODO. 
 
 
 
 
 

. 04 . 2021 
  

Data Podpis delegata 
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